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 AJORNAMENT RENOVACIÓ MEMBRES CONSELL ESCOLAR  

 

Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els 

centres educatius les eleccions per a la renovació dels consells escolars, 

acció que comporta l’accés de moltes persones de la comunitat educativa 

als recintes dels centres educatius. 

Enguany el Departament d’Educació, atesa la situació de la pandèmia a 

Catalunya, ha pres la resolució d’ajornar per un any la convocatòria 

d’eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars, a fi de 

minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l’escola com un 

entorn segur. Així, els i les representants dels diferents sectors que havien 

de ser objecte de renovació, se’ls prorrogarà el mandat fins a la celebració 

de les eleccions. 
 

FI DE TRIMESTRE  

 

El dilluns 21 de desembre, últim dia del trimestre, serà dia lectiu, 

d’acord amb el calendari escolar establert per al curs 2020-21.  

Aquest darrer dia hi ha jornada intensiva i l’horari escolar adaptat a les 

entrades i sortides esglaonades és el següent:  

 

 ENTRADA SORTIDA 

4t-5è-6è 8:50h 12:50h 

P4-1r-2n-3r 9:00h 13:00h 

P3-P5 9:10h 13:10h 

 

La sortida dels/les nens/es que es queden al menjador serà també 

esglaonada: a les 15:20h sortirà 4t, 5è i 6è , a les 15:30h sortirà  P4, 1r, 

2n i 3r i a les 15:40h sortirà P3 i P5.  

L’AMPA organitza dos serveis d’acollida, un fins a les 16:20, 16:30 o 16:40 

(acollida gratuïta) i l’habitual, fins a les 18h per a aquelles famílies que ho 

sol·licitin.  

Des del menjador se us lliura un full informatiu amb totes les opcions i 

l’haureu de retornar emplenat abans de dijous 17 de desembre. 

Hi haurà activitats extraescolars.  

 

 Tornem a l’escola divendres 8 de gener de 2021. 

Us recordem que aquest trimestre a les famílies de primària us enviarem 

un correu electrònic amb l'informe del vostre fill/a adjunt i a les famílies 

d'Educació Infantil a l’inici de febrer. Les famílies confirmaran que han 

llegit l'informe signant a l'agenda escolar o enviant un correu. 

Degut a la situació de pandèmia aquest curs no podem actuar al teatre 

per a totes les famílies, però tenim una sorpresa virtual. Us la farem 

arribar dilluns 21. 

Esperem que gaudiu de l’espectacle!!! Moltes gràcies per la vostra 

col·laboració!!!  

 

Totes les persones que formem l’ escola: famílies, mestres, 

alumnes, monitores, monitors i el personal no docent us desitgem 

Bones Festes i Feliç Any Nou 2021 

BONES FESTES! 


